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Съобщение за пресата 
Люксембург, 27 август 2019 г. 

Одиторите на ЕС проверяват новите 
технологии за повърхностни 
изображения, предназначени за 
мониторинг на Общата 
селскостопанска политика 
Европейската сметна палата извършва одит с цел да оцени използването от страна на ЕС 
на новите технологии за повърхностни изображения, предназначени за мониторинг на 
Общата селскостопанска политика (ОСП). По-специално, одиторите ще разгледат 
подкрепата, предоставена от Европейската комисия, както и практиките в държавите 
членки. Те ще проверят също така и затрудненията, които възпрепятстват по-бързото 
и по-широко прилагане на тези нови технологии.  

Държавите членки извършват ежегодно около 900 000 проверки на място, свързани 
с отпуснатата от ЕС финансова помощ в областта на земеделието. Те обаче обхващат само 
около 5 % от кандидатите за финансова помощ. Като алтернатива, с новите технологии за 
повърхностни изображения могат да бъдат събирани по-изчерпателни данни за реалната 
селскостопанска дейност на земеделците и спазването на изискванията на ОСП. 

Одиторите публикуваха документ за представяне на одит във връзка с новите технологии за 
повърхностни изображения, предназначени за мониторинг в областта на земеделието. 
Документите за представяне на одит предоставят информация относно одитна задача, 
която е в процес на извършване. Те имат за цел да бъдат източник на информация за 
лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програми. 

Използването на новите технологии за мониторинг би следвало също така да подобри 
ефективността на мерките в областта на опазване на околната среда и климата в бъдещата 
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ОСП. Те имат и потенциала да намалят разходите за проверки в държавите членки, като 
същевременно бъдат обхванати и повече бенефициенти. 

В продължение на почти две години сателитната програма „Sentinel“ на картографската 
служба на ЕС „Коперник“ предоставя безвъзмездно заснети образи с висока резолюция. 
Нейните данни биха могли да улеснят проверките, например на селскостопанската дейност 
върху всеки парцел земя, класификацията на културите или определени области 
с екологично значение. Други проекти, включително геолокализирани снимки, дронове 
и решения за мониторинг на земеделската земя, също биват насърчавани от Комисията 
и държавите членки. Всички те предоставят възможност за мониторинг на ОСП по по-
задълбочен, по-икономичен и по-ефективен начин. 

Проверката ще разгледа дали Европейската комисия и държавите членки са предприели 
мерки за разгъване на потенциала на новите технологии за повърхностни изображения 
с цел мониторинг на ОСП. По-конкретно, одиторите ще проверят дали: 

o Комисията насърчава широкото прилагане на тези технологии; 

o държавите членки са предприели действия за използването им. 

Одитът ще включи информационни посещения в четири държави членки, които са започнали 
да използват сателитна фотография за целите на мониторинг на ОСП: Белгия, Дания, Италия 
и Испания. 

 

 

 

Бележки към редакторите  

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на 2020 г. 
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